
Per tal de millorar el  servei de la deixalleria i adaptar-la a
la nova tipologia de residus, es va redactar un projecte de
millora que, donada l'envergadura de l'actuació, comprenia
dues fases. 

En aquesta primera fase que acaba de finalitzar s'han exe-
cutat uns murs de formigó que compartimenten els diferents

tipus de residus que gestiona la deixalleria i s'han ampliat
les zones de runa i de poda, ja que són els residus que oca-
sionen més volum. També s'ha aprofitat per pavimentar amb
formigó tota la superfície de la deixalleria, cosa que facilita
la manipulació dels residus i l'entrada dels cotxes dels usua-
ris.
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Resum de l’acta de la sessió ordinària en ple de 30-10-2008
A les 10 del vespre, després de l’oportuna convocatòria prèvia i amb la pre-
sidència de l’alcalde, Miquel Arisa Coma, es reuneix l’Ajuntament en Ple a la
casa de la vila. Excusen l’assistència Cristina Ramos Capdevila i Rosa Díaz
Segura. El president declara oberta la sessió i el secretari llegeix l’esborrany
de l’acta anterior que és aprovada per majoria de més de dos terços.
1. Dóna compte de la renúncia com a regidora presentada per Rosa Díaz
Segura, del grup polític municipal PSC. L’Alcaldia informa sobre la renún-
cia, com a regidora de la corporació, presentada per Rosa Díaz Segura (PSC-
PM) que es va fer mitjançant una sol·licitud presentada al Registre General de
l’Ajuntament amb el núm. d’entrada 2028, de 14-10-2008. El Ple de l’Ajunta-
ment se’n dóna per assabentat i acorda, amb el quòrum de més de dos terços,
remetre el certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral Central als efectes
de procedir a la substitució d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de rè-
gim electoral general i indica el nom de Joana Aragall Musach, que a judici de
la corporació li correspon cobrir la vacant.
2. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació definitiva mitjançant el procedi-
ment obert de les obres denominades projecte d’execució per a la cons-
trucció de la piscina coberta. Fase II.2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ex-
traordinària del 2-10-2008, va aprovar adjudicar provisionalment, mitjançant
procediment obert, les obres denominades Projecte executiu per a la construc-
ció de la piscina coberta, fase II.2. L’adjudicació provisional es va publicar al
BOP núm. 243, de 9-10-2008 i és procedent portar a terme l’adjudicació defi-
nitiva de l’obra. Atès que és competència del Ple l’adjudicació de l’obra, ja
que el pressupost supera el 10% dels recursos ordinaris, l’Ajuntament en Ple,
per majoria de més de dos terços, 10 vots favorables i 1 vot en contra (APC-
EPM) va adoptar: Primer. Adjudicar definitivament, mitjançant procediment
obert, les obres  Projecte executiu per a la construcció de la piscina coberta, fa-
se II. 2  a l’empresa Dorseran Serveis de la Construcció, SL, per presentar la
proposta més avantatjosa en el seu conjunt i contractar l’execució pel preu cert
d’un milió tres-cents quaranta-un mil tres-cents vuitanta-dos euros
(1.341.382,00 €) pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de
l’IVA, al 16%, és de dos-cents catorze mil sis-cents vint-i-un euros amb dotze
cèntims (214.621,12 €). Segon. Segons el que estableix el Plec de condicions
economicoadministratives que regeix la licitació i d’acord amb l’art. 140 de la
Llei de contractes del sector públic el representant de l’empresa adjudicatària
haurà de presentar-se a la Secretaria general per tal de formalitzar el contracte
dins del termini màxim de deu dies, a comptar des del dia següent de la recep-

ció de la notificació de l’adjudicació definitiva.
3. Aprovació, si s’escau, l’adjudicació definitiva mitjançant el procedi-
ment obert de la venda de la parcel·la 4 del sector IV Ponent àmbit 2 el
Marçó vell.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del 2-10-2008, va aprovar ad-
judicar provisionalment, mitjançant procediment obert, la venda de la parc.
núm. 4, al Marçó Vell. L’adjudicació provisional es va publicar al BOP  núm.
243, de 9 -10-2008, i és procedent portar a terme l’adjudicació definitiva de la
venda de la parcel·la. El Ple, per majoria de més de dos terços, 9 vots favora-
bles i 2 vot en contra (CIU), va adoptar: Primer. Adjudicar definitivament,
mitjançant procediment obert, la venda de la parc. núm. 4, del Sector IV, Po-
nent, Àmbit II, el Marçó Vell (dades registrals: finca 6.121) a l’empresa Ois-
par Centelles, SL, la qual es compromet a adquirir la parcel·la pel preu de dos-
cents cinquanta-vuit mil sis-cents vint-i-un euros amb cinquanta-cinc cèntims
(258.621,55 euros) pressupost de contracte amb l’IVA exclòs. L’import de
l’IVA, al 16%, és de quaranta-un mil tres-cents setanta-nou euros amb quaran-
ta-cinc cèntims (41.379,45 euros). Segon. Segons el que estableix el Plec de
condicions economicoadministratives que regeix la licitació i d’acord amb
l’art. 140 de la Llei de contractes del sector públic el representant de l’empresa
adjudicatària haurà de presentar-se a la Secretaria general per fer el contracte
dins del termini màxim de deu dies, a comptar des del dia següent de la recep-
ció de la notificació de l’adjudicació definitiva.
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit del pres-
supost de l’Ajuntament núm. 2/2008. L’execució del Pressupost municipal
comporta l’obligació d’adaptar-lo a les necessitats en quant a l’obtenció del
crèdit suficient per subvenir la despesa en cada moment. Atès  que  de l’apro-
vació de la liquidació del Pressupost general de l’exercici de 2007 es disposa
de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria. 
Atès que és necessari portar a terme obres d’inversions i també fer un suple-
ment, i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari, de diverses partides,
per tal de fer front a despeses  que s’han de realitzar durant aquest any. Atès
que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa les apli-
cables en el nostre cas són les que es descriuen: Habilitació de crèdit extraordi-
nari mitjançant l’aplicació de majors ingressos i l’aplicació de noves previ-
sions d’ingressos, suplements de crèdit mitjançant l’aplicació de majors in-
gressos, l’aplicació de noves previsions d’ingressos, l’aplicació del romanent
de Tresoreria i transferències de crèdit. 
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Atesa la memòria justificati-

va, els informes del secretari,

la interventora i el dictamen de la Comissió Informativa, el Ple, per majoria de més de

dos terços, 10 vots favorables  i 1 vot en contra (APC-EPM), va adoptar: Primer. Apro-

var la segona modificació de crèdit en el Pressupost General vigent: 1. Procedència

dels fons. Romanent de Tresoreria (140.384,19 €) que resulta de la liquidació del Pres-

supost general de 2007. Noves previsions d’ingressos (282.932,76 €): Obres urbanitza-

ció c/Montserrat; Generalitat, subvencions àrea de promoció econòmica i subvencions

àrea de comerç; Diputació, subvencions àrea de comerç, noves tecnologies, medi am-

bient i escola de música; Consorci defensa riu Congost, subvenció; PUOSC 2008

(Obres de reforma CEIP) i Diputació, XBMQ subvenció mobiliari escola bressol. Ma-

jors ingressos (324.751,47 €) de Llar d’infants, Ocupació de terrenys amb materials de

construcció, Fons nacional de cooperació municipal, Generalitat, Departament de Cultu-

ra, escola de música, Generalitat AODL, Diputació, subvencions servei promoció

econòmica, Aportacions municipis servei de promoció econòmica, Electradistribució:

participació de beneficis, Subvenció XBMQ construcció de la piscina i PUOSC 2008

(escola bressol). Baixes de crèdit en altres aplicacions (-63.572.75 €) de: Venda de so-

lars sector el Marçó Vell. Transferències de crèdit (-25.810,00 €) de Aportacions a UGT

i CCOO i Obres del monument de la rotonda de St. Antoni. 2. Crèdits suplementats i

habilitats: Despeses de personal 88.513,94 euros (cap. 1); Despeses en béns corrents i

serveis 278.527,58 (cap. 2); Transferències corrents 133.939,00 (cap. 4) i Inversions re-

als 183.515,15 (cap. 6). 3. Detall de l’estat final de les partides afectades per la mo-

dificació proposada:

12100-20200   Lloguer edifici c/ Socós, 23 2.500,00

12101-62708 Redacció projecte intervenció integral del nucli antic 6.500,00

12102-22609 Foment noves tecnologies 2.735,76

31300-41000 Transferències corrents: Residència St. Gabriel 50.000,00

32700-13100  Personal àrea de comerç 5.145,00

32700-22609  Accions àrea de comerç 54.411,30

42200-62508  Mobiliari escola bressol 90.000,00

42201-22700  Serveis de neteja nova  escola bressol                      5.500,00

44400-21000 Obres de conservació i restauració del riu Congost   21.891,52

45100-62708 Mapa patrimoni cultural 2.449,92

45102-46600 Fundació subv. xarxa intermunicipal                       10.349,00

51100-63400  Cessió peça escultòrica 3.000,00

51104-60108 Pavimentació de c/ Ctra. Banyeres                           21.605,12

51105-60108 Pavimentació del c/Montserrat                                 58.734,04

12100-12000 Retribucions bàsiques 304.255,06

11100-10000 Remuneracions d’alts càrrecs                                   38.398,26

11101-13100 Retribucions RGLP alts càrrecs                                   642,04

12101-62607 Digitalització llibre d’actes 6.026,07

31300-13001Altres retrib. personal acció social 4.725,31

31300-13100 Retrib. personal laboral temporal acció social 73.518,60

32600-13100 Retribucions personal promoció econòmica 88.437,62

32600-22609 Servei de promoció econòmica 125.589,00

45100-13000 Personal laboral fix cultura 51.294,58

45200-13100 Personal laboral temporal esports 140.968,36

46500-13100 Personal laboral temporal joventut 43.366,24

42200-2210  Subministrament combustibles escoles 32.500,00

42200-22700 Treballs de neteja de les escoles 58.500,00

42202-22609 Altres despeses, escola d’estiu                 48.324,61

42201-48900  Altres transferències escola bressol        600.000,00

44100-61107  Reforma pou bombeig Gavarra               30.300,00

45100-21200  Reparació i manteniment Casal F. Macià  40.000,00

45100-22602  Publicitat i propaganda cultura       38.000,00

45101-22609 Altres despeses, exposicions i biblioteca 11.000,00

45100-46600 Fundació Privada Osona Formació i Desenv.    48.854,00

45104-48900 Escola de música 157.040,00

46300-48900 Tac Osona, manteniment de jocs infantils 4.645,00

51100-21000 Conservació i reparació vies públiques 214.900,00

51200-22502 Cànons ITS i CIH subministrament d’aigua 8.000,00

51103-60108 Adequació terrenys Gavarra per activitats 26.500,00

4. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (es-

tat de despeses): Despeses de personal 1.956.650,81€ (cap. 1); Despeses en béns

corrents i serveis 3.113.167,96 € (cap. 2); Transferències corrents 1.016.338 €

(cap. 4) i Inversions reals 5.809.203,87 € (cap. 6). Segon. L’expedient s’exposarà

al públic quinze dies, als efectes d’examen i reclamacions. Tercer. Que en el cas de no

presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial.

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit de l’organisme

autònom local residència St. Gabriel núm- 1/2008. L’execució del Pressupost de

l’Organisme autònom local residència St. Gabriel comporta l’obligació d’anar adaptant-

lo a les necessitats quant a l’obtenció del crèdit suficient per subvenir la despesa. Atès

que no es disposa de crèdit incorporable mitjançant romanent de Tresoreria que provin-

gui de l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2007. És necessari fer un

suplement en diverses partides de despeses dels cap. I i II per fer front a despeses co-

rrents. Entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa: Expedient de

modificació de crèdit (M.P. 1/2008) del Pressupost  de l’Organisme autònom local re-

sidència Sant Gabriel, vigent, mitjançant l’aplicació de noves previsions  d’ingrés i

transferències de crèdit. Es proposa al Consell rector els acords: Primer.- Aprovar la 1a.

modificació de crèdits en el Pressupost de l’Organisme autònom local residència St. Ga-

briel, vigent: I. Procedència dels fons: A) Noves previsions d’ingrés (50.000 €): Trans-

ferències corrents. Ajuntament de Centelles; B) Transferències de crèdit (70.357,59 €):

Reparació, manteniment i conservació d’edificis; Cànon ITS; Subministrament d’aigua;

Altres despeses; Manutenció de persones; Treballs fets per altres empreses: gestoria,

etc.; Mobiliari. II. Crèdits que suplementen: Pressupost d’ingressos (50.000 €): Trans-

ferències corrents (cap. 4) i Pressupost de despeses (120.357,59 €): Despeses de perso-

nal (cap. 1) i Despeses de béns corrents i de serveis (cap.2). III. Detall de l’estat final de

les partides afectades per la modificació proposada. Pressupost d’ingressos:

Partida Denominació Euros

46200 Transferències corrents Ajuntament de Centelles 50.000,00

Pressupost de despeses:

Partida Denominació Euros

13000.121 Retrib. bàsiques del personal laboral 688.607,59

16000.310 Quotes Seguretat Social 190.000,00

21200.121 Reparació, manteniment i conservació edificis 26.000,00

22100.121 Subministrament energia elèctrica 22.500,00

22103.121 Subministrament combustibles i carburants 26.000,00

22108.121 Productes de neteja 19.000,00

22600.512 Cànon ITS. Subministrament d’aigua 4.000,00

22609.121 Altres despeses 55.000,00

22609.312 Altres desp. Manutenció de persones 134.000,00

22707.121 Treballs altres empreses: gestoria, etc. 15.000,00

62508.121 Mobiliari 27.142,41

IV. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada. Pressupost

d’ingressos: Transferències corrents 288.050€ (cap. 4). Pressupost de despeses: Despe-

ses de personal 898.807,59€ (cap. 1); Compra de béns corrents i de serveis 333.700 €

(cap. 2) i Inversions reals 29.732€ (cap. 6).Segon. Remetre l’expedient complet a

l’Ajuntament perquè segueixi la tramitació per a l’aprovació definitiva”. L’Ajuntament

en Ple, per majoria de més de dos terços, aprova amb caràcter definitiu l’expedient de

modificació de crèdit.

6. Aprovació, si s’escau, provisional de la imposició o ordenació de la taxa per a

l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de

serveis de subministraments d’interès general (telefonia mòbil), la modificació de

l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i la

modificació de les ordenances fiscals núm. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21,

22, 23, 24, 26, 28, 29, 2.2, 2.5 i 2.7  de l’exercici 2009. El Text refós de la Llei regula-

dora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, esta-

bleix en els art. del 15 al 19 el procediment per a l’aprovació i la modificació de les or-

denances fiscals reguladores dels tributs locals. Verificat que en relació a les taxes per

prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència lo-

cal, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en

el seu conjunt, del cost previsible del servei o de l’activitat que es prestarà, conforme al

que preveu l’art. 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Es modifiquen: L’Ordenança fiscal

núm. 1, Impost sobre béns immobles, pel que fa a l’art. 7è. Determinació de la quota, els

tipus impositius i el recàrrec, s’aplica als BICES (parcs eòlics i camps solars) un tipus

de gravamen de l’1%. I l’Ordenança fiscal núm. 3, Impost sobre vehicles de tracció

mecànica, s’incrementa la quota tributària aplicant el coeficient d’1,644%. En relació a

les taxes es modifiquen: Atès que és convenient aplicar a les taxes l’IPC real previsible a

Catalunya d’un 4,6 %, que no és considerat un increment ja que únicament es té en

compte la inflació prevista per a 2009, que s’aplicarà a les ordenances fiscals regulado-

res de les taxes i impostos: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 2.2,
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2.7. Respecte a l’Ordenança fiscal núm. 17, Taxa per al subministrament d’aigua, s’incre-

menta en un 11,14 %. S’incrementa en un 10% el servei: Taxa per la prestació dels ser-

veis d’ensenyaments especials en establiments municipals (Ordenança fiscal núm. 26) i

s’incrementa en un 12 % el servei: Taxa per la prestació del servei d’escola bressol (Or-

denança fiscal núm. 15). Atès que es proposa la imposició i l’ordenació d’una nova taxa,

per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de ser-

veis de subministrament d’interès general. Segons la Memòria de l’Alcaldia, els informes

i el dictamen l’Ajuntament en Ple, per majoria de més de dos terços, la qual cosa suposa

deu vots favorables a excepció de les núm. 15, 17 i 26 que va votar en contra la represen-

tant d’APC-EPM, va adoptar: Primer.  Aprovar provisionalment per al 2009 la imposició

i l’ordenació de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’em-

preses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, i aprovar l’Orde-

nança fiscal reguladora núm. 30. Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de

2009 la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos: Ordenança fis-

cal núm. 1.Impost sobre béns immobles. Ordenança fiscal núm. 3. Impost sobre vehi-

cles de tracció mecànica. Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 la

modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes: Núm. 6. Per ocupacions

del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. Núm. 8. Per l’obertura de sondatges o rases

en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les vore-

res. Núm. 9. Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de cons-

trucció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Núm.

10. Per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Núm. 11. Per a

l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Núm. 12.

Per a la instal·lació de quioscos en la via pública. Núm. 13. Per a parades, barraques, ca-

setes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del ca-

rrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Núm. 15. Per la prestació del servei de les es-

coles bressol. Núm. 16. Per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de

cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Núm. 17. Pel subministrament d’ai-

gua. Núm. 18. Per l’expedició de documents administratius. Núm. 21. Per la prestació de

serveis a la piscina municipal i altres instal·lacions. Núm. 22. Per la recollida, tractament

i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Núm. 23. Per estada en residèn-

cia d’avis. Núm. 24. Per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administra-

ció municipal en les activitats i instal·lacions. Núm. 26. Per la prestació dels serveis d’en-

senyaments especials en establiments municipals. Núm. 28. Per la prestació del servei de

prevenció, extinció d’incendis i protecció de persones i béns. Núm. 29. Per l’estaciona-

ment de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals. Núm. 2.2. Per

llicència d’autotaxis. Núm. 2.5 Clavegueram.Núm. 2.7. Per retirada de vehicles abando-

nats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Quart. Aprovar la Memòria i l’Estudi econòmic amb el límit d’un increment mitjà de

l’11,14% sobre tarifes autoritzades per al 2008 per a la modificació del règim d’aplicació

de tarifes del Servei municipal del subministrament d’aigua potable de Centelles presen-

tada per SOREA, SA, concessionària del servei i els informes tècnics i econòmics per de-

terminar l’import de les taxes: Per la prestació del servei de les escoles bressol; dels ser-

veis d’ensenyaments especials en establiments municipals i per aprofitament especial del

domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments

d’interès general. Cinquè. Remetre l’esmentat expedient a la Comissió de preus de Cata-

lunya, de conformitat amb el Decret 149/88, de 28 d’abril, per sol·licitar l’autorització per

a l’aplicació de noves tarifes d’abastament d’aigua potable. Sisè. Establir que l’esmentat

augment tingui efecte a partir de l’1-1-2009. Setè. Els acords definitius en matèria de de-

rogació, d’aprovació i de modificació  d’ordenances fiscals per al 2009 es publicaran al

BOP sota els criteris: 1) Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven

per primer cop. 2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obli-

gatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat

i aprovat per la Diputació. 3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la

Diputació i publicat al BOP núm. 234, annex 2, de 29-9-2008, es farà públic el text de les

ordenances fiscals: Ordenança Fiscal núm. 30. Vuitè. Exposar al públic en el tauler

d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals, així com el text complet de les orde-

nances fiscals aprovades de nou o modificades durant trenta dies hàbils, comptats des del

dia següent al de la publicació al BOP. Durant el període d’exposició pública de les orde-

nances, les persones que tinguin un interès directe o resultin afectades, en els termes pre-

vistos a l’art. 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi

les reclamacions que estimin oportunes. Si a l’exposició pública no s’han presentat recla-

macions, els acords restaran definitivament aprovats. Novè. Publicar en el BOP els

acords definitius que, un cop transcorregut el període d’exposició pública, calgui adoptar,

així com el text de les or-

denances noves i modifi-

cades. Desè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de mo-

dificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat

definitivament, de conformitat amb l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assig-

nació de funcions en matèria d’hisendes locals als departaments de Governació i d’Eco-

nomia i Finances.

7. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre el Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat, el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajunta-

ment per a la promoció d’Habitatges de protecció oficial sobre parcel·les de titulari-

tat municipal. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge té com objecte

garantir el dret a tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat a les seves necessi-

tats i considera que la provisió d’habitatges destinats a polítiques socials és un servei

d’interès general en el qual el sector públic s’ha d’implicar. A 15-7-2008 el Consell Co-

marcal d’Osona i la Caixa d’Estalvis de Manlleu han constituït la Fundació Privada Habi-

tatge i Serveis Osona (FHiSO) que té per objecte la promoció, la coordinació i la gestió

d’habitatges públics de protecció oficial, la prestació de serveis assistencials, residències i

habitatges tutelats. Atès que l’Ajuntament disposa de terrenys aptes per a l’edificació

d’habitatges de protecció oficial. El Ple, per majoria de més de dos terços, va adoptar:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i

Habitatge de la Generalitat, el Consell Comarcal  i la FHiSO i l’Ajuntament de Centelles

per a la promoció d’habitatge amb protecció oficial sobre parcel·les de titularitat munici-

pal. Segon. El dret de superfície constituït a favor del Consell Comarcal d’Osona tindrà

una durada màxima de 35 anys, a partir de la signatura del Conveni. Tercer. En el cas de

no complir-se la finalitat pública de construcció d’habitatges de protecció oficial en el ter-

mini de cinc anys es produirà la reversió automàtica de la finca descrita en l’apartat segon

del conveni. Quart. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui

necessària. Cinquè. Comunicar la part dispositiva de l’acord al Departament de Medi

Ambient i Habitatge de la Generalitat, al Consell Comarcal d’Osona, a la FHiSO per al

seu coneixement i als efectes que calgui.

8. Ratificació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 262 i 271 de  2008

DECRET NÚM. 262/2008-Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació

de la Generalitat  per l’escola de música. 

DECRET NÚM. 271/2008-Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions

Públiques de la Generalitat un canvi de destí de part de la subvenció atorgada per finançar

la construcció de la nova escola bressol, PUOSC 2008, per import de 48.817,20€, i desti-

nar-la al finançament parcial de Projecte d’adequació de l’Escola I. Cerdà.

9. Donar compte dels decrets de l’alcaldia núm.  228,  236, 256, 257, 258, 259, 280 i

293 de 2008

DECRET NÚM. 228/2008 - Nomenar amb caràcter d’urgència l’auxiliar administrativa

per la substitució de maternitat de la funcionària de carrera Elisabet García Calderón.

DECRET NÚM. 236/2008 - Nomenar funcionària interina Montserrat Luque Cañero

adscrita al lloc de treball d’auxiliar de policia de l’Àrea de serveis de la policia local per

necessitat urgent del servei.

DECRET NÚM. 256/2008 - Ratificar els contractes laborals temporals per portar a ter-

me el servei de monitoratge al Casal d’estiu amb les condicions pactades.

DECRET NÚM. 257/2008 - Ratificar el contracte laboral temporal per portar a terme el ser-

vei de coordinadora-monitora de natació a la piscina municipal amb les condicions pactades.

DECRET NÚM. 258/2008 - Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant

contracte laboral per cobrir les places de socorristes – monitors/es a la piscina mu-

nicipal.

DECRET NÚM. 259/2008 - Que es contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant

contracte laboral temporal a temps parcial, per cobrir la plaça de dinamitzadora ju-

venil al Punt d’Informació, participació i assessorament (PIPA).

DECRET NÚM. 280/2008 - Ratificar el contracte laboral temporal per cobrir el

servei de personal de neteja a les instal·lacions de la piscina coberta municipal amb

les condicions pactades.

DECRET NÚM. 293/2008 - Aprovar els contractes laborals temporals a temps

parcial per cobrir el servei de socorristes - monitors a la piscina municipal amb les

condicions pactades esmentades.

L’Ajuntament en Ple es dóna per assabentat.

10. Precs, preguntes i mocions. Entre altres temes es va parlar del Pla de mobili-

tat, senyalització viària, el Pla de desenvolupament local, el Consell de Cooperació,

el cementiri municipal, les obres d’urbanització de les vies d’accés a l’escola

bressol “El Petit Pi”, el Museu de Paleontologia, l’aniversari del Pla Cerdà i cons-

truccions que es realitzen al municipi. S’aixeca la sessió a 2/4 de 12 de la nit.
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BUSQUES FEINA? 
OFEREIXES FEINA?

El Servei de Promoció
Econòmica Osona Sud - Alt
Congost s’ha adherit
a la campanya de Di-
putació de Barcelona
que dóna a conèixer
els serveis locals
d’ocupació per fo-
mentar-ne l’ús entre
la població i les em-
preses, tot reforçant
la idea de proximitat i
qualitat dels serveis.
Des del Servei
creiem, ara més que
mai, que és impres-
cindible donar res-
posta a les necessitats
de les persones que
busquen feina i del teixit produc-
tiu del nostre territori. La con-
juntura actual evidencia la ne-
cessitat d’utilitzar tots els instru-
ments a l’abast per millorar el
benestar de la gent i el desenvo-
lupament econòmic dels nostres
municipis. És per això que cal
difondre la tasca dels serveis lo-
cals d’ocupació. 

Sota el lema Busques feina?
Ofereixes feina? Els serveis lo-
cals d’ocupació us ajuden a tro-
bar feina o el perfil professional
més adient, aquesta campanya
de difusió consta de falques de
ràdio, díptics, postals, cartells,

etc. on s’especifiquen els
serveis que s’ofereixen i
les dades de contacte.

Els serveis locals
d’ocupació són un servei
públic gratuït adreçats a
les persones que busquen

feina, i també a les empreses per
oferir-los un candidat/a ade-
quat/da a les necessitats del lloc
de treball que volen cobrir. El
serveis que s’ofereixen són: 

- Per a les persones: 
Informació general sobre ocu-

pació 
Orientació labo-

ral personalitzada 
Selecció d’ofer-

tes de treball ade-
quades al perfil
professional 

Formació 
Borsa de treball 
- Per a l’empre-

sa: 
Informació i as-

sessorament 
Difusió de les

ofertes de treball 
Selecció de per-

sonal 

OFERTES DE FEINA
m Empresa ubicada a Osona

sud necessita comercial jove
amb cotxe propi. No és necessà-
ria experiència prèvia.

m Empresa de la comarca de-
dicada a la formació de treballa-
dors/ores necessita professorat
per impartir classes d’idiomes en
diferents i informàtica en dife-
rents nivells.

m Empresa d’Aiguafreda ne-
cessita auxiliar administratiu/iva
per a jornada completa.

Per a més informació:
Servei de Promoció 

Econòmica i Ocupació Oso-
na Sud- Alt Congost

C/ Nou, 11  08540 Centelles
Telèfon: 93 881 12 57
Fax: 93 881 20 94

Correu electrònic:
osonasud.altcongost@diba.cat
www.osonasudaltcongost.org

LA COL·LECCIÓ LOCAL
La col·lecció local de les biblioteques ha estat des de sempre el nu-

cli més particular del seu fons. A partir d’aquesta particularitat la bi-
blioteca pren justament una dimensió diferent que la individualitza res-
pecte de les altres i que fa que, tot i formar part d’un servei col·lectiu,
assoleixi una personalitat plenament diferenciada; a través d’ella, la bi-
blioteca integra plenament el patrimoni cultural de l’àmbit social que li
correspon. La col·lecció local converteix els usuaris en subjectes actius
de la biblioteca, ja que són els agents més interessats a desenvolupar-

ne el contingut, consultar-ne el material i incloure’l en programes de
difusió, d’estudi i de recerca de la memòria històrica i de la cultura
pròpia.  La Biblioteca La Cooperativa disposa d’un fons de col·lecció
local de 625 documents: llibres, mapes, DVDs, discos compactes i
material inèdit (tesis doctorals, treballs acadèmics, etc.). El fons inclou
documentació sobre la comarca d’Osona i sobre Centelles, és de lliure
accés i, en la majoria dels casos, disponible en préstec. Per millorar
aquesta secció, convidem tothom qui disposi de documents suscepti-
bles de formar-ne part a cedir aquesta documentació a la Biblioteca.

Biblioteca Municipal "La Cooperativa"

C/ Sant Joan, 25 -  08540 CENTELLES
Tel. 93 881 03 34    Fax 93 881 01 38

Adreça electrònica: b.centelles.lc@diba.es
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h. 

Dimecres, divendres i dissabtes de 10 a 13.30 h. 
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æ T’informem de proves d’accés, notes de tall,
matriculacions, centres de formació, etc.
æ Si tens dubtes, no saps què escollir, t’oferim
orientació per ajudar-te a decidir millor el teu fu-
tur professional i acadèmic.
æ Inscripcions a les proves per a l’obtenció del títols de tèc-
nics i tècnic superior de cicles formatius de formació professio-
nal específica. Inscripcions fins al 23 de febrer de 2009.

F Ja pots apuntar-te a la
rua del carnaval de Cen-
telles. Tens fins al dia 11
de febrer de temps.
F I si vas al carnaval de
Terra Endins... inscriu-te
per utilitzar el busnit per
tornar.

Al PIPA t’informem de tot
el que necessitis per prepa-
rar la teva sortida a la neu:
c Pistes d’esquí a Catalunya i a l’estranger
c Transports: trens, companyies de baix cost... 
c Allotjaments: albergs, hotels, turisme rural...
c Esports d’hivern 

I si marxes uns dies...
- Informació de rutes i llocs per visitar
- Plànols, guies d’allotjaments, guies de diferents països
- I tramitarem carnets internacionals (d’alberguista, d’estudiant,
de professor)
Al PIPA t’informem i assessorem per a preparar el teu viatge!

Mercat de la disfressa de 2a mà a la Plaça Major de Roda de Ter
15 de febrer, a partir de les 11h del matí. 

EL PIPA ET POSA AL DIA
De dilluns a dijous de 5h a 8h

Divendres de 10 a 13h i de 5h a 7h
C/ Jesús, 25 pij.centelles@diba.cat  

www.centelles.cat/elpipa   Tel. 93 881 23 23

ASSESSORIA D’ESTUDIS I PROFESSIONS

Informació Municipal 

VIATGETECA 
D’HIVERN

ALTRES ACTIVITATS D’INTERÈS

JA S’ACOSTA CARNAVAL!

ALTRES CARNAVALS 
D'OSONA

- Carnestoltes del Voltreganès. 14
de febrer. Rua a partir de 2/4 de 6
de la tarda. Ball al pavelló a les 7h
de la tarda 
- Carnaval de Roda de Ter Diven-
dres 27 a les 10h del vespre baixa-
da de carretons. Rua de carnaval
dissabte 28 a 2/4 de 6h
- Carnaval d'Hostalets. 28 de fe-
brer a les 18:00h. Inscripcions de
comparses i carrosses al Flik Flak
- Carnestoltes de Tona. 1 de març
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